GIN 90
SERIES

FREESTANDING
OUTDOOR FIRE TABLES

Elegance, funkčnost a pečlivě koncipované vlastnosti společně vytvářejí ohromující
multifunkční stoly s ohništěm uprostřed řady Gin 90. Ideální pro zábavu - ať už v domácnosti,
v pohostinství nebo v komerčním prostředí - jednoduše si vyberte preferovanou výšku stolu
(nízký, konferenční , jídelní nebo barový) a materiál (teak nebo tekutý beton) a pak už si
jej se svoji rodinou , přáteli.

Materiál
dostupné v různých barvách litého
betonu nebo v přírodním teaku

Natural

Graphite

Bone

Concrete Surround Options

Natural (naolejovaný)
Teak Surround Option

Globální dodržování předpisů

Universální a neuvěřitelně odolný

Tento model vyhovuje stávajícím normám v USA, Evropě,
Velké Británii a Austrálii. Seznam UL, vyhovuje EN 16647
BSI Certified ACCC Safety Mandate.

Přenosné krby EcoSmart jsou
univerzální, neuvěřitelně odolné
a jsou vyrobeny z materiálů
odolných vůči povětrnostním
vlivům. Tato zařízení jsou
navržena tak, aby vypadala
skvěle po celá léta, a budou
skvěle fungovat po všechna čtyři
roční období.

Aby byla zajištěna shoda s normou EN 16647, musí být
před použitím v interiéru nainstalován vnitřní bezpečnostní
deska.
Za příplatek - skleněná protipožární
clona
Spárujte s protipožární
clonou z tvrzeného skla,
která stabilizuje plamen ve
větrných podmínkách

Přátelský k životnímu prostředí
Venkovní krby na bioethanol
používají ekologický obnovitelný
zdroj energie, který hoří čistě a
dodává hřejivé teplo. Vy a vaši hosté
si užijete atmosféru skutečného
ohně, bez potíží se spalováním
skutečného dřeva - už žádné žhavé
uhlíky, vymetání popela a a čistění
sazí.

Barvy hořáku
Nerez nebo černý hořák
Rychlé a snadné
Bez nutnosti instalace nebo
stavebních prací jednoduše
rozbalte, umístěte na místo a
můžete si ho začít užívat.

Včetně těchto doplňků

Kanystr

Světelná tyč+ zapalovač

Doplňky za příplatek

XL přepážky x 4

černé skleněné
uhlíl

skleněná clona
z tvrzeného
skla

Venkovní kryt
(možnost ochrany a
skladování)

Nádrž
(v betonu nebo teaku)

Zřeknutí se odpovědnosti. Veškeré specifikace a údaje o produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou považovány za správné v době vydání. MAD Design Group (MDG), její přidružené společnosti, agenti a zaměstnanci a všechny osoby jednající jejím jménem
(společně dále jen „MAD Design Group“) se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnost obsažené v tomto dokumentu nebo v jakékoli další zveřejnění týkající se jakéhokoli produktu. Společnost MDG se zříká veškeré odpovědnosti vyplývající z
použití nebo aplikace zde popsaného produktu nebo zde poskytnutých informací v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Specifikace produktu nerozšiřují ani jinak nemění nákupní podmínky MDG, mimo jiné včetně záruky v nich uvedené, která se na tyto produkty
vztahuje. Tímto dokumentem ani jakýmkoli jednáním MDG není udělena žádná licence, výslovná ani předpokládaná, estoppelem ani jiným způsobem, k právům duševního vlastnictví. Zákazníci, kteří používají nebo prodávají produkty MDG, které nejsou výslovně uvedeny pro
použití v takových aplikacích, tak činí výhradně na své vlastní riziko a souhlasí s úplným odškodněním MDG za jakékoli škody vzniklé nebo vyplývající z takového použití nebo prodeje. Obraťte se na autorizovaný personál MDG, abyste získali písemné podmínky týkající se
produktů.

www.ecosmartfire.com
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Gin 90 Bar

Venkovní

Materiály

Litý beton nebo teak,
úroveň 304 nerezový hořák rner,
tvrzená skleněná clona

Váha
(cca)

Beton180.5kg
Teak 133kg

Váha je vč. hořáku a doplňků

Beton - barvy

Teak - barvy

Natural

ESF.5.O.GIN.90.B.NA

Bone

ESF.5.O.GIN.90.B.BO

Graphite

ESF.5.O.GIN.90.B.GH

e-NRG Bioetanol

Kapacita

9L

Doba hoření

2272
1640

8 - 13 hod ( cca)

460

XL900

Typ paliva

Barvy

čelní pohled
(beton)

Natural (Oiled) ESF.5.O.GIN.90.B.TN

Informace o hořáku*
Hořák

[36.3]
921

Použití

[41.1]
1045

[47]
1193

[44.2]
1122

Pohled shora
(beton)

1098

nerez nebo černá

375
*Tyto hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu,
instalaci a sezónním zdroji použitému k výrobě e-NRG.
Tento model je dodáván s upevňovacími konzolami pro trvalé umístění do pevné polohy.

Globální dodržování předpisů
Tento model vyhovuje stávajícím normám v USA, Evropě, Velké Británii a
Austrálii. Seznam UL, vyhovuje EN 16647 BSI Certified ACCC Safety Mandate.

boční pohled
(beton)

Perokresby zobrazují volitelné příslušenství -Skleněnou clonu

VÍCE INFORMACÉ NAJDETE V INSTALAČNÍM MANUÁLU
Zřeknutí se odpovědnosti. Veškeré specifikace a údaje o produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou považovány za správné v době vydání. MAD Design Group (MDG), její přidružené společnosti, agenti a zaměstnanci a všechny osoby jednající jejím jménem
(společně dále jen „MAD Design Group“) se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnost obsažené v tomto dokumentu nebo v jakékoli další zveřejnění týkající se jakéhokoli produktu. Společnost MDG se zříká veškeré odpovědnosti vyplývající z
použití nebo aplikace zde popsaného produktu nebo zde poskytnutých informací v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Specifikace produktu nerozšiřují ani jinak nemění nákupní podmínky MDG, mimo jiné včetně záruky v nich uvedené, která se na tyto produkty
vztahuje. Tímto dokumentem ani jakýmkoli jednáním MDG není udělena žádná licence, výslovná ani předpokládaná, estoppelem ani jiným způsobem, k právům duševního vlastnictví. Zákazníci, kteří používají nebo prodávají produkty MDG, které nejsou výslovně uvedeny pro
použití v takových aplikacích, tak činí výhradně na své vlastní riziko a souhlasí s úplným odškodněním MDG za jakékoli škody vzniklé nebo vyplývající z takového použití nebo prodeje. Obraťte se na autorizovaný personál MDG, abyste získali písemné podmínky týkající se
produktů.

www.ecosmartfire.com
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Gin 90 Dining

Materiály

Litý beton nebo teak,
úroveň 304 nerezový hořák ,
tvrzená skleněná clona

Váha
(cca)

Beton 172.5kg
Teak 128kg

Váha je vč. hořáku a doplňků

Beton - barvy

Teak - barvy

Natural

ESF.5.O.GIN.90.D.NA

Bone

ESF.5.O.GIN.90.D.BO

Graphite

ESF.5.O.GIN.90.D.GH

621

Venkovní
745

Použití

893

1122

čelní pohled
(beton)

2272
1640

Natural (Oiled) ESF.5.O.GIN.90.D.TN

Hořák

XL900

Typ paliva

e-NRG Bioetanol

Kapacita

9L

Doba hoření

8 - 13 hod ( cca)

Barva

nerez nebo černá

[18.1]
460

Informace o hořáku*

pohled shora
(beton)

1098
* Tyto hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu,
instalaci a sezónním zdroji použitému k výrobě e-NRG.

375

Tento model je dodáván s upevňovacími konzolami pro trvalé umístění do pevné polohy.

Globální dodržování předpisů
Tento model vyhovuje stávajícím normám v USA, Evropě, Velké Británii a
Austrálii. Seznam UL, vyhovuje EN 16647 BSI Certified ACCC Safety Mandate..

boční pohled
(beton)

Perokresby zobrazují volitelné příslušenství -Skleněnou clonu

VÍCE INFORMACÉ NAJDETE V INSTALAČNÍM MANUÁLU
Zřeknutí se odpovědnosti. Veškeré specifikace a údaje o produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou považovány za správné v době vydání. MAD Design Group (MDG), její přidružené společnosti, agenti a zaměstnanci a všechny osoby jednající jejím jménem
(společně dále jen „MAD Design Group“) se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnost obsažené v tomto dokumentu nebo v jakékoli další zveřejnění týkající se jakéhokoli produktu. Společnost MDG se zříká veškeré odpovědnosti vyplývající z
použití nebo aplikace zde popsaného produktu nebo zde poskytnutých informací v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Specifikace produktu nerozšiřují ani jinak nemění nákupní podmínky MDG, mimo jiné včetně záruky v nich uvedené, která se na tyto produkty
vztahuje. Tímto dokumentem ani jakýmkoli jednáním MDG není udělena žádná licence, výslovná ani předpokládaná, estoppelem ani jiným způsobem, k právům duševního vlastnictví. Zákazníci, kteří používají nebo prodávají produkty MDG, které nejsou výslovně uvedeny pro
použití v takových aplikacích, tak činí výhradně na své vlastní riziko a souhlasí s úplným odškodněním MDG za jakékoli škody vzniklé nebo vyplývající z takového použití nebo prodeje. Obraťte se na autorizovaný personál MDG, abyste získali písemné podmínky týkající se
produktů.

www.ecosmartfire.com
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Gin 90 Chat

Materiály

Litý beton nebo Teak,
úroveň 304 nerezový hořák ,
tvrzená skleněná clona

Váha
(cca)

Beton 162.5kg
Teak 119kg

Váha je vč. hořáku a doplňků

Beton - barvy

Teak - barvy

Natural

ESF.5.O.GIN.90.C.NA

Bone

ESF.5.O.GIN.90.C.BO

Graphite

ESF.5.O.GIN.90.C.GH

471

Venkovní
595

Použití

743

1122

čelní pohled
(beton)

2272
1640

Natural (Oiled) ESF.5.O.GIN.90.C.TN

Informace o hořáku*
XL900

Typ paliva

e-NRG Bioetanol

Kapacita

9L

Doba hoření

8 - 13 hod ( cca)

Barvy

nerez nebo černá

460

Hořák

pohled shora
( beton)

1098
*Tyto hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu,
instalaci a sezónním zdroji použitému k výrobě e-NRG.

375

Tento model je dodáván s upevňovacími konzolami pro trvalé umístění do pevné polohy.

Globální dodržování předpisů
Tento model vyhovuje stávajícím normám v USA, Evropě, Velké Británii a
Austrálii. Seznam UL, vyhovuje EN 16647 BSI Certified ACCC Safety Mandate..

boční pohled
(beton)

Perokresby zobrazují volitelné příslušenství - Skleněnou clonu

VÍCE INFORMACÉ NAJDETE V INSTALAČNÍM MANUÁLU
Zřeknutí se odpovědnosti. Veškeré specifikace a údaje o produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou považovány za správné v době vydání. MAD Design Group (MDG), její přidružené společnosti, agenti a zaměstnanci a všechny osoby jednající jejím jménem
(společně dále jen „MAD Design Group“) se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnost obsažené v tomto dokumentu nebo v jakékoli další zveřejnění týkající se jakéhokoli produktu. Společnost MDG se zříká veškeré odpovědnosti vyplývající z
použití nebo aplikace zde popsaného produktu nebo zde poskytnutých informací v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Specifikace produktu nerozšiřují ani jinak nemění nákupní podmínky MDG, mimo jiné včetně záruky v nich uvedené, která se na tyto produkty
vztahuje. Tímto dokumentem ani jakýmkoli jednáním MDG není udělena žádná licence, výslovná ani předpokládaná, estoppelem ani jiným způsobem, k právům duševního vlastnictví. Zákazníci, kteří používají nebo prodávají produkty MDG, které nejsou výslovně uvedeny pro
použití v takových aplikacích, tak činí výhradně na své vlastní riziko a souhlasí s úplným odškodněním MDG za jakékoli škody vzniklé nebo vyplývající z takového použití nebo prodeje. Obraťte se na autorizovaný personál MDG, abyste získali písemné podmínky týkající se
produktů.

www.ecosmartfire.com
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Gin 90 Low

Litý beton nebo Teak, úroveň 304
nerezový hořák , tvrzená
skleněná clona

Váha
(cca)

Beton 154.5kg
Teak 100kg

Váha je vč. hořáku a doplňků

Beton - barvy

Teak - barvy

Natural

ESF.5.O.GIN.90.L.NA

Bone

ESF.5.O.GIN.90.L.BO

Graphite

ESF.5.O.GIN.90.L.GH

Natural (Oiled) ESF.5.O.GIN.90.L.TN

1122

čelní pohled
(beton

2272
1640

Informace o hořáku*
Hořák

221

Materiály

345

Venkovní

493

Použití

XL900

e-NRG Bioetanol

Kapacita

9L

Doba hoření

8 - 13 hod ( cca)

460

Typ paliva

Barvy

nerez nebo černá
pohled shora
(beton)

*Tyto hodnoty jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu,
instalaci a sezónním zdroji použitému k výrobě e-NRG.
Tento model je dodáván s upevňovacími konzolami pro trvalé umístění do pevné polohy..

1098
375

Globální dodržování předpisů
Tento model vyhovuje stávajícím normám v USA, Evropě, Velké Británii a
Austrálii. Seznam UL, vyhovuje EN 16647 BSI Certified ACCC Safety Mandate..

boční pohled
(beton)

Perokresby zobrazují volitelné příslušenství -Skleněnou clonu

VÍCE INFORMACÉ NAJDETE V INSTALAČNÍM MANUÁLU
Zřeknutí se odpovědnosti. Veškeré specifikace a údaje o produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou považovány za správné v době vydání. MAD Design Group (MDG), její přidružené společnosti, agenti a zaměstnanci a všechny osoby jednající jejím jménem
(společně dále jen „MAD Design Group“) se zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli chyby, nepřesnosti nebo neúplnost obsažené v tomto dokumentu nebo v jakékoli další zveřejnění týkající se jakéhokoli produktu. Společnost MDG se zříká veškeré odpovědnosti vyplývající z
použití nebo aplikace zde popsaného produktu nebo zde poskytnutých informací v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Specifikace produktu nerozšiřují ani jinak nemění nákupní podmínky MDG, mimo jiné včetně záruky v nich uvedené, která se na tyto produkty
vztahuje. Tímto dokumentem ani jakýmkoli jednáním MDG není udělena žádná licence, výslovná ani předpokládaná, estoppelem ani jiným způsobem, k právům duševního vlastnictví. Zákazníci, kteří používají nebo prodávají produkty MDG, které nejsou výslovně uvedeny pro
použití v takových aplikacích, tak činí výhradně na své vlastní riziko a souhlasí s úplným odškodněním MDG za jakékoli škody vzniklé nebo vyplývající z takového použití nebo prodeje. Obraťte se na autorizovaný personál MDG, abyste získali písemné podmínky týkající se
produktů.

www.ecosmartfire.com
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